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Forord,

Da li ojærværdige Hen* Biskop Sten grim
Jo ns en i Vintren 1824—25 i Anledning af

sin Ordinatsion opholdt sig i Kobenhavn, lod

han dette sin afdode Vens Levnet trykke, hvilket

lian, efter dennes* Anmodning og for en stor

Del efter hans skriftlige og mundtlige Medde-
lelser, havde forfattet allerede Året efter hans
Dod, men hvis Trykning indtil da var bleven

hindret af uangivne Årsager. Det er en gam-
mel Skik hos Islænderne at hædre udmærkede
Afdode ved sådanne Mindeskrifter. Nærvæ-
rende, sletfilt ikke rigt på vigtige Begivenheder,

er dog et mærkværdigt og lærerigt Eksempel på,
at Lyst til Kundskaber, når den engang er op-

* stået, ikke lader sig dæmpe ved Hindringer,
men veed under de vanskeligste udvortes Om-
stændigheder at bane sig Vej til Målet. Jeg
har derfor troet, at en Oversættelse af denne lil-

le Bog ikke vilde blive ugunstigt optagen af

den Kreds, for hvilken dette Lejlighedsskrift er

bestemt, og at det også vilde fornoje andre af

Therkelsens danske Bekjendtere, i hvis Hæn-
der disse Blade muligen kunde falde, at erfare

noget nojere om hans Levnetsbegivenheder.
Læserne vilde undskylde om Oversættelsen

ikke skulde findes fri for Fejl og Hårdheder*
Et Par Steder har jeg tilladt mig at forkorte,

fordi de ikke kunde interessere danske Læse-
t re eller ere unødvendige for disse. Af Hen*

Biskoppens Fortale, som jeg af samme Grund
har udeladt, må jeg dog anfore folgende af
Therkelsens sidste Brev til ham, dateret

filde Juli 1 g 05; ”Nu kommer jeg til Hoved-



Sågen, som jeg engang omtalte så Idsligen,. dog

i Alvorlighed, at Du vilde opskrive min Op-

væksts- og Ungdomshistorie ;
jeg isender Dig der-

for Forseglede alle de Oplysninger, mine Kræf-

ter og min Hukommelfe nu tillade migatcon-
cipere, forst på Latin, siden på Islandsk, med
alle vedkommende Dokumenter. Du må ikke

smigre, men skrive forsigtigt, hvor Vedkommen-
de endnu ere i Live. Mit Liv i København

bliver det længste, men det kjender Du udenad..

Helst vilde jeg, Du nojagtig viste de mageløse

Vanskeligheder, jeg fra Barnsben havde at kæm-

pe med i Henseende til nogen videnskabelig

Dannelse; at læse og noget lidet at skrive, var

det hele, som mine Slægtninge tillode, og dog,

hvor besværligt gik det ikke med Skrivningen!

I den anden Pakke sender jeg Dig Medallien,

der er, som Du veed, af 40 Rdlrs. Værdi, Ko-

ster det nu mere at trykke, hvad er da at go-

re ? —
Endelig har jeg tilfojet en Anmærkning om

Skolevæsnets Forfatning på Island, for at Læser-

ne kunne se, at denne heller ikke var den gun*

stigste for en lærelysten og fattig Yngling.

Oversætteren*



]\ec sicci sint oculi, amisso amico , nevflu-
fint; lacrymandum

t

est non plorandum — id

aganws, 7/t jucunda fiat vobis amissorum

recordatio .

L. A. Seneca Epist. DX1II.

Jon J o n s e n Tlterkelsen blev fodt den

23de December 1774 på Rodenæs i Myre Sys-

sel (Herred) på Island. Hans Fader var Jon
den yngre, Farfader T horkel, Oldefader

Brand, Tipoldefader Tli ork el, som alle fire

havde boet efter hinanden på Ilodenæs.

Jon, Tlierkelsens Fader var tre (lange

gift, havde med sin fbrste Kone en Son Th or-

ke 1 ,
med den anden ingen Born, den tredie

lied Ragn ei dr og havde for været gift med
Magnus Bjarnes en på Tandrasæl, og med

ham avlet nogle Born, af hvilke her anføres to,

A



Bjarne og Vigdis. Aled Jon atlcde hun ale-

ne Jon, der siden da han kom til København,

efter sin Farfader T horkel antog Tilnavnet

Ther kel s en.

Hans Forældre stode sig nogenlunde, men le-

de stor Skade på deres Indbo ved Husbrand,

som indtraf sidst i Juni 1774. I April næste

År 1775 druknede Faderen Jon Tliorkelseu
og hans Son T horkel, da de vare roede ud

på Fiskeri; T li er kelsen, som da var en fire

Måneder gammel, fik i Arv efter begge omtrent

200 Rigsdalers Værd i Losore og et Stykke Jord,

vurderet og siden solgt for 67£ Rigsdaler. Om
sin Opdragelse i de 4 forste År i sit Modrene-

tt

hus vidste Therk elsen intet mærkværdigt

uden hvad Bekjcndterc og Slægtninge siden hav-

de fortalt ham, nemlig: at han da havde været

egensindig, hæftig og ulydig; dog vare to For-

seelser ham selv i frisk Minde, såvelsom den

Straf, de havde pådraget ham. Den ene var

denne: hans Moder var gået ud og havde luk-

ket ham ene inde; i Stuen stod et ulåset Skab

ined eu Mængde både trykte og skrevne Mor-

skabs og Andagtsboger; han tager en af disse

skrevne, der var meget gammel og skrobelig

(det var, som lian siden fik at vide, Tårepersen

på Vers) og som et Barn i fjerde År, der.hver-

ken forstod eller var vant til at omgås med Bo-

ger, river lian den i mange Stykker; hans Mo-
ller kommer ind, seer Papiret rundt om på Gul-



vet, tager Drengen og revser linm med Kis, så

skarpt som lian i den Alder kunde tåle, da hun,

foruden Skaden, anså dette lians Foretagende

som et Forvarsel for at lian vilde blive en ure-*

gj erlig Religions og Gudsfornægter, eftersom

»iian havde handlet så ilde og uforskammet med

den forste Kog, lian fik i Ilænder, og det en

åndelig Bog, som ikke alene indeholdt Guds eget

Ord, men også viste den eneste og rette Vej

til Sjælens Frelse.”

Med den anden Barndoms Synd og dens

Straf, som han fra sit fjerde År ikke havde

glemt, forholdt det sig således: hans Moder

havde strængt forbudet ham at overliængc lien-

de for Mad eller Drikke, når Fremmede eller

Folk fra andre Gårde hbrtc derpå; nu traf det

sig, at en Mand, ved Navn T li ord, fra næste

Gård, der havde sin daglige Gang hos hans

Moder, kommer en Morgen ved den Tid, Dren-

gen vågner; hun sætter, som sædvanligt, noget

for Thord at spise og drikke, han sidder længe

over det og opholder hende med Snak til lien-

ijnod Middag. Da Drengen intet får den liele

Tid og foler stærk Hunger, tænker han ved sig

selv at denne Ilverdagsgjæst ikke kan ansees

for fremmed, og at han derfor uden Fare kun-?

de forlange Spise af sin Moder; dette gor lian

da og hun giver ham med et mildt Ansigt no-

get, men såsnart Thord er borte giver hutl

A 2



Drengen en skarp Tugtelse for dette forbudne

og usbminelige Madkrav.

Af disse to Eksempler kan man så temmelig

slutte sig til T e r k e 1 s e n s Opdragelse og Un-

dervisning i disse tidligere Barndomsår.

Sin Alders femte År regnede han til de mærk-

værdige; da indgik lians Moder sit tredie Æg-
teskab med Sigurd lt o mundsen, en fattig

Bonde, men en gudfrygtig, god og meget sagt-

modig Mand, der formildede hendes hæftigere

Sind, og trådte Therkelsen i den bedste Fa-

ders Sted. I dette År lærte han at læse og

gjorde i den Vinter sådan Fremgang, at han

uden at standse kunde læse enhver Bog med
danske eller latinske Bogstaver, undtagen de

vanskeligste Egennavne; hvorfor mange roste

liam for hans Anlæg, især Præsten. *)

I de næste fire Åar havde han det godt hos

sin Moder, hun viste sig stedse moderligere

imod ham, jo mere Glæde hans Fremgang vold-

te hende og Stedfaderen; om Vintren og Våren
i hans Ote År lod hun ham læse hele Bibelen,

både det gamle og ny Testament, hojt for sig,

og rettede lians Læsning så godt hun kunde.

*) Therkelsen erindrede, at Præsien, engang
en Smule lystig, med et Slags Spådoms-
mine bad Folk at lægge Mærke til, at en-
ten vilde denne Dreng leve meget kort,
eller blive en storre og heroniteré Mand

,

end man tænkte.



I det syvende År lærte, han hele Pontoppidans

Forklaring over Luthers Katekismus. I åttende

og foigende År duskede lian meget at lære at

skrive; ing^n i Iluset forstod det da; hans

Halvbroder Bjarne var den eneste, der i sin

Barndom havde lært noget lidet deraf af sin

Fader, men da han af Naturen var hengiven til

Husholdningsforeninger, havde han Biden lagt

det aldeles til Side. Papir, Blæk, Penne, kort

alt Tilbehor manglede. Therkelsens forste

selvoptænkte Skriveforsog bestod derfor i at

han paa et stdvet Kistelåg dannede Bogstaver

med sin Pegefinger eller en Træpind vædet i

Spyt. Ilvor han trak disse omkring* viste det

rene Træ sig og forestilte naturligvis temmelig

uformelige Bogstaver. Det varede imidlertid

ikke længe, forend han af en skrivende Nabo-o 1

dreng fik nogle Dråber Blæk, men hvorfor han

siden ofte måtte meddele denne noget af sin

Mad, og tillige hore, hvilken Velgjerning han

havde modtaget af ham. Ved samme Tid fandt

han ved Stranden en Sbfuglefjeder, hvorom han

havde hort, at den brugtes til Pen; han lob

derfor hjem med den til sin Broder Bjarne,

der så godt han kunde med sin Tælgekniv til-

skar en Pen af den. Nu havde han da to De-

le, men manglede endnu noget at skrive på.

Han gav sig da til at male op på rene Kister,

Staver, Bjelker og Sengesteder ; men dette kunde

snart have bekommet liam ilde: ti nu fortorne-

A 3



tles lians Stedfader på ham, og troede at sligt

ikke burde gå ustraffet af, efterdi lian i sin

Enfoldighed indbildte sig at der knude være

Fare ved sådant ulæseligt Kridskralfls og det

så meget mere på Steder, hvor Folk skulde væ-

re både Dag og Nat. Herom blev meget talt

og rådslået indtil endelig en af Husfolkene si-

ger sin Mening: at hertil behøvedes hedt Vand
(koldt duede ikke) med Salt i. Dette fandt

Bifald, og al Skriften blev aftvættet med varmt

Saltvand, men Therkclsen slap for Straf.

Nu var han lige nær, og forlegen med hvad

han skulde få at skrive på, indtil han traf en

hvid og gjennemtor Ilestekindbakke; han pro-

vede strax sin Pen på den, og skbnt det ikke

tog godt ved, var Kjebebenet, hvoraf han be-

standig kunde udslette, i lang Tid lians eneste

Skrivebog. I det syvende, attende og niende

År begyndte han også at gore Vers, hvilket

storligen fornøjede hans Moder, der var en af

Naturen velbegavet Kone, i hvis Overtro kun

Tid og Vane vare Skyld. I det sidstnævnte År

syntes og hans Kår at forbedres, ti i Vinteren

lt83—4 blev Thor kel Sigurds en på. Havn-*

rar, som skrev en net Haand, antagen til en hel

Uges Tid at lære ham at skrive ordentligt; i

Bogstaver.

hvilken Tid lian lærte ham Fraktur og latinske

Den næste Vinter blev T horkel
igjen antagen, og lærte ham Sammeuskrift, men
det varede kuii tre Dage, da Thorkcl folte stor



Længsel efter at komme hjem, hvor han deide

få Dage efter. Hermed var dette altså forbil

hvorved hans Moder bevægedes til i sannne Vin-

ter at sætte liam til Sysselmand Gudmund
Ketil s en i Svignaskard lor at lære at skrive

bedre og at regne; men det var så uheldigt at

Sysselmanden havde liden Tid at undvære fra

sine Embedsforrctninger i Myre og Borgefjords

Sysler, (i det sidste var han dengangkonstituc-

ret Dommer).

Ilos ham lærte Therkelscri dog skikkeligt

at skrive, Regnetabellcn, og, såvidt han erindre-

de, de såkaldte fire Species i hele Tal.

Ved denne Tid dodc hans Stedfader Sigurd,
men hans Moder blev ved Gården med liendes

ældste Son Bjarne. Efter fem Ugers Ophold

i Svignaskard kom Terkelsen igjen hjem,

men mistede sin Moder næste Sommer. Hans

ældste Halvsøster Vigdis modtog da Gården

med sin Broder Bjarne, men hun gik ikke

Therkelsen i Moders Sted; han havde doir
. o

sit Ophold bos dem til han var 14 År gammel,

men havde det slet i de fleste Henseender; i

disse Ar lå hans Sjælekræfter i Dvale; ingen

talte om at han skulde lære noget, undtagen

Sognepræsten, der ofte sagde, at han vilde mod-
tage ham og undervise ham i Elementerne af

Latin, hvis hans Koer kælvede tidlig, men ved

den Tid bar den forstc af dem ved Kyndel-

A 4
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misse*); engang flyede lian ham Horsters Ud-

tog af Historien, som Ther kel sen lærte i fa

Dage, ligeledes det hebraiske Alfabet.

Noget lidet skrev Tlierkclsen, når han

ikke manglede Materialier, han læste enkelte

Gange i Bibelen og andre gudelige Bbger, men
blev holdt til Arbejde såmeget hans Kræfter

kunde udholde, var derfor bestandig våd og

kold, var ilde klædt, og fik ofte meget knap

Fode; Legemet tog derfor kun lidet til, og Sjæ-

len endnu mindre.

Året 1787 forste Sondag efter Trinitatis blev

han konfirmeret af Præsten Ilerr Frederik **).

Tidlig på Året 1780 i den strængeste Vinter

plagedes |han således af Sult og hård Behand-

ling med strængt Arbejde ude i det hårde Vejr,

at han med sine Soskendes Vidende og Villie

forlod Rodenæs og gik tilfods ud til Kalfalæk

*) Dengavg var Sognepræsten i Borgarting
Herr Frederik Gudmuvson , en meget du-
lig Mand, men bebyrdet med mange Born
og ganske fattig. Ubelejlig Kælvningslid
er et betydeligt Vanheld i Husholdningen,
Se det islandske Litteraturselskabs Skrif-

ter Cte Bindy Side 41.

**) Han kaldtes da 14 Ar gammel, Fodsels- og
Konfirmatsionsåren e iberegnede, endskbnt
han kun havde levet dtte Dage af hint og om-
trent fem Meneder af dette, -så han egent-

lig kun var i sit trettende Ar. Kilers er

det almindeligt ph Island at regne sin AU
ders Ar efter overlevede Julcaftencr.
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lii sit Søskendebarn Tejt Brandsen, der

havde hans halve Arvepart at bestyre og var

gift med hans Moster. Ilan bad dem om at

tage ham til dem, hvilket de gjorde, men anså

ham kun som en morsom lille Arbejdsdreng;

her havde han noget bedre Fode end på Rode-

næs, men ligesåmeget eller mere Arbejde, og

man tænkte ikke på andet end at han skulde

blive i Bondestanden ; Manden var bestandig

lemfældig imod ham, men Konen lunefuld; her

var Skrivning ikke at tale om, og ingen anden

Læsning end Huslæsning, (d. e. Læsning i de

gamle islandske Historier) ; de lange Vintcraftc-

ner skulde man have noget imellem Hænder,

om ikke andet så Uldarbcjde; begyndte han at

tale om Latin, blcve Folkene vrede, og truede

ham med Straf.

Sommeren 1790, da Provsten Hrr Haldor
Finsen i Ilitardal rejste til Skalholt til Sam-

frændeskiftet efter sin Fader, Biskop Finn
Jonsen, tog han Thcrkelsen med som Heste-

dreng. Degnen Bj or n Benediktsen var lige-

ledes med. I Lambastadir blev Domkirkepræ-

sten Ilerr Gudmund Thorgrimsen under-

rettet om Drengens Æt og Vilkår; han erindrede

sig at hans Fader, afgangnc Sysselmand T hor-

grim, en Ven af T her kel s c ns Moder, hav-

de bedet ham at se til med, at der kunde blive

noget af denne hendes Son ; han spurgte derfor

Provsten, om Drengen, som selv vel havde no-
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gen Formue, monne have Gaver op Lyst til at

lære, da det så vilde være eu god Gjerning, at

holde ham til Studering. Provsten gav et til-

fredsstillende Svar, og lovede at lade ham un-

dervise næste Vinter, men siden skulde Ilcrr

G. Thorgrimsen hjælpe ham frem. Derpå

lodc de Degnen underrette ham herom, og spor-

gc ham om han vilde studere; af Frygt for

sine Pårørende, torde T herkel sen da næppe
yttre sin Villie, men Degnen satte Mod i horn

og opmuntrede ham til, taknemmeligen at mod-
tage Tilbudet. Han var altså den folgende Vin-

ter (1790—91) i IlitardaJ, og begyndte der forst

mere end 10 År gammel, at lære Latin, under

Vejledning af omtalte Degn Bjorn Benc-
diktsen, men i Efteråret 1791 kom han ved

sine Velynderes, Provstens og Domkirkepræstens

Foranstaltning j Latinskolen i Rejkevig, hvor

han var de tre næste Vintre, den forste på halv,

de to andre på hel fri Kost. De to forste Vin-

tre var hans Lærer Konrcktor Pavl Jakobsen,
den sidste Rektor G. T. Thorlacius; da vi-

ste det sig åbenbart, hvor skikket han var til

Studeringer. 1 det latinske Skudsmål, som med-
deltes ham ved hans Udgang af Skolen, udstædt

30te Maj 1794, siger Rektoren blandt andet:

”at han er cu sædelig, overordentlig lærenæm
og dulig Yngling, har de lykkeligste Anlæg,

sjælden Flid, ?— er en færdig latinsk Digter—
har på egen Hånd tilgavns giennemgået adskil-

r
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lige latinske Forfattere — med Rette kende

man sige, at denne Yngling både i og udenfor

Skolen havde været en Slave af Studeringerne.”

Den 18de Juli samme År gav Biskop Dr. II.

Finsen ham skriftlig Tilladelse til, med ved-

kommende Sognepræsts Villie og Vidende at

måtte ove sig i at prædike og katekisere of-

fentlig i Kirken, hvor som lian opholdt sig i

Skalholts Stift. Ved denne Tid var Therkcl-*

sen uden fast Tilhold, indtil samme Biskop tog

liain med sig som Skriver på sin Visitatsrejsc

(fra 15de Avgust til 12te Sept. s. Å.) i Myre-,

Ilnappedals- og Snefjelds -Sysler. Straks efter

(15de Sept.) blev han af Biskoppen kaldet til

Degn på Bredebolstad i Fljotshlid; her havde

han tillans nogle Bdgcr af ltejkevig Skoles Bog-

samling, hvoraf der opstod nogen Ubehagelig-

hed formedelst hans Langsomhed i at levere

dem tilbage. Efter henved et Års Ophold på

Bredebolstad, sogte han om Degnebrodet i Od-

de, i Håb om, der at have bedre Lejlighed til

at studere. Det blev ham tilstået ved et nyt

Kaldsbrev af Biskop Fin sen, dateret 5te Av-

gust 171)5, og fornyet af Biskop Gcjr Vi da-

lin den 80te Sept. 1797. lier tjente han i

fulde 5 År, gik, efter Landets Skik, på alle

Slags Arbejde, ovfcde sig i at prædike, kateki-

sere og undervise Born, og læste bestandig, når

han havde Lejlighed. Et af de sidte År for-

lovede han sig med en Præstes Datter i IS'æj:-



heden, men denne Forbindelse ophævedes siden

imedens Thcrkelsen opholdt sig i Rejkevik.

Ved et Kongebrev af fjerde Oktober 1709

bleve Indkomsterne såvel af Odde- som Brede-

bolstad - Degnekald henlagte til en Distrikts Ki-

rurgs Limning; Thcrkelsen blev derved be-

rovet sit fri Ophold, og drog derfor i Foråret

1800 fra Odde til Rejkevig, hvor han boede

hos Kobmaud Arne Jon s en og beskæftigede

sig i de folgende to År med at undervise hans

og andre Born, og samlede sig imidlertid nogle

få Penge.

Af utrættelig Lyst til Studering foresatte han

sig nu at rejse til Ilojskolen i Kobenhavn, og

skrev i Forvejen d. 17de Juli 1802 en Ansøg-

ning til Kongen, om at erholde, sålænge han

sonj Student måtte blive ved Højskolen, en år-

lig Gave af 25 Rdlr; 18 Sk., eller på eu

Gang 100 Rdlr. ved hans Didkomst ; som Grund

for denne Bon anførte han, at det havde beha-

get Kongen, uden hans Skyld og uden nogen

Erstatning, at henlægge hans Brod til Lon-

iiingsfojidet for Kirurgen på Souticrlandet, og

at han i de tre sidste År havde sogt Embeder

på Island uden at være bleven bbnhbrt. BL
skøp Vjdalin undskyldte dette sidte, i sin På-

tegning af lede Sept. s. År, med at det altid

havde været Brug, at ældre og værdigere Em-
bedsmænd havde Fortrinnet ved Embeders Be-

sættelse; han anbefalede hans Bon deis på



Grunil af hans store Fattigdom, skont han hav-

de de hedste Gaver, dels fordi det Kongelige

Kansclli havde erstattet den anden Degn fra

Bredebolstad hans Tab med et ligeså godt Brod

i Ilitardal.

T her kelsen rejste altså om Sommeren til

Kobenliavn, hvor han ankom den 31te Avgust

1802. Omtrent tre Uger efter fik han Mæslin-

ger, og blev den 29de Scpt. bragt på Frede-

rikshospital. lians Iver tillod ham ikke at op-

pebie sin fuldkomne Helbredelse, fdrend han

den 2fidc Okt. underkastede sig Examen arti-

um, hvorfor han erholdt Iloved -Karakteren

:

laudabilis præ cæteris *) og blev indkaldt. Som

Student fik han stråles derpå Kloster (7de Nov.)

og Regens (1ste Nov.)

Om Vintren horer han, at lians For omtalte

Ansogning til Kongen ikke blev bevilget; han

provede da mundtlig at forklare sin trængende

Tilstand for en meget formående Mand i den

da værende Universitets- og Skole - Kommission,

for at erfare om det kunde nytte at ansoge

hos denne om nogen Pengeunderstottelse ; jnen

*) / Religion, Historie, Geografi og Latin

,

hvori han desuden angav Livius i Stedet

for Hebraisk, Jik han laud. præ cæteris

,

men i Græsk og Astronomi, hvilken han
lærte medens han /å jv\ Hospitalet ved

Hjælp af daværende Studiosus S ten gr irri

Jonsen, laudabilis .
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denne Mand, der senere viste sig som hans

store Velynder og Beskytter, modtog ham da

således, at han den Gang opgav Håbet om Hjælp
fra denne Side. Imidlertid læste han på det

ilittigste, tog Examen philologicum 5te April

1803, og fik i alle Fag Karakteren: laud. præ
cæteris.

Kort efter skriver han til Rentekammeret,

forklarer sine fejlslagne Forhåbninger, sin Trang

og tillige sin Fremgang, og beder indstændig

om nogen Pengehjælp, at han kan fortsætte si-

ne Studeringer ved Ildjskolen, og ikke nodes

til at vende tilbage til Island med halvforrettet

Sag; den 24de i samme Måned fik han det

behagelige Svar, at der en Gang for alle var

ham tilstået en Gave af 30 Rdlr. af Kamme-
rets Fattigborse.

Den 4de Okt. samme År tog haii Examen
philosophicum ligeledes med Udmærkelse i alle

Fag.

Therkelsen var ligeså dygtig i Teologien

som i Filologien; men, efter sit eget Sigende,

valgte han hellere denne end hin til sit Ho-
vedfag, fordi han befrygtede, at den med hans

svage Bryst forbundne stedende og lave Stem-

me vilde være hain hinderlig ved præstelige

Forretninger.

Straks derpå endnu i samme Måned sogte

lian derfor om en Piads i det pædagogiske Se-

minariums filologiske Klasse, hvilken han også

*

\ +

J
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opnåede efter at have udholdt de derved« fore-

skrevne Prover.

Formedelst sine Anlæg, Lærdom og Flid nod

han fra nu af bestandig Yndest og god Under-

støttelse af Seminariets Direktor; han gav Ti-

meundervisning i nogle fornemme Huse; og
udarbejdede for god Betaling nogle lærde Skrif-

ter; hvilket alt gjorde at han nu endelig var

bleven fri for Bekymring for sit Ophold.

1 Seminariet borte han ligetil Marts Måned
3805 med utrættelig Lærebegjerlighed, den sta-

digste Opmærksomhed og storste Nytte ved-

kommende Professorers Forelæsninger, og skrev

tillige mange små Afhandlinger; han besvarede

det 1804 i Filologien udsatte Prisspørgsmål, og
vandt med Ilæder den bestemte Belønning (en

Guldmedallie af 40 Rdlrs. Værd); hvorved det

må bemærkes, at han om Vinteren 1803-4 var

længe svagelig og i Foråret blev således nn-

greben, at han d. 28de Maj blev bragt ud på
Frcderikshospital, hvor han den Gang dog kun
blev en god Uge, da han ingen Ro havde på
sig, hvorfor han drog hjem, men var sygelig

længe efter.

I Begyndelsen af Marts 1805 overfaldt ham
en stærk Brystsvaghed med idelig Småhoste og

stærk I læslied, så han i Slutningen af Måne-
den sbgte om at optages igjen på Hospitalet,

men sildig på Dagen d. 31te s. M fik han et

afslående Svar, fordi den Kandidat, der, som
I
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sædvanligt* var sendt for at nndersdgc lians Syg-

doms Beskaffenhed, sagde at den var mindre

betydelig og langvarigere, end det kunde passe

til Hensigten med Opholdet på Hospitalet.

Thcrk elsen berettede da sin Tilstand til
'i • #

Professor (nu Etatsråd) B. Thorlacius, som

på hans Vegne talte derom med Seminariets

Direktor, Professor (siden Konferentsråd) Dr.

Moldcnhawer; denne sidste bevirkede da så

hurtig og kraftig en Forandring i Sagen, at

Therkelsen endnu samme Aften blev afhen-

tet og optaget i Hospitalet. Dr. Mol den ha-

ver lod ham tillige sige, at hvadsomhelst han

beliovedc, skulde han kun forlange af ham.

Selv kom han siden nogle Gange til ham på

Hospitalet, og havde bedet den beromte Læge

C allisen af og til at besoge ham, og endog

formået Universitetets Patron, Hertugen af Av-

gustenhorg til at indlægge et godt Ord for ham

hos Lægen. Hans særdeles Velynder, Profes-

sor, Etatsråd Thorlacius glædede ham da

også ofte med sin Nærværelse på Hospitalet.

Therkelsen lå her syg i fulde fire Måne-

der, i hvilken Tid Læger daglig besogtc ham

og foreskreve ham Midler, hvilke han brugte;

omtrent en halv Måneds Tid licnimod Slutnin-

gen fik han dagligen Grod af islandsk Mos fra

Justitsråd Thor kel in; men det hjalp alt in-

tet. Sygdommen, som bestod i stærk Bryst-

svaghed, forbunden med Tæring, angreb ham
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ikke meget hårdt i de forste tre Måneder, så

at man da havde Håb om liedring; han læste

da meget flittigt i Sengen, skrev Breve, opteg-

nede meget, han vilde erindre, og samlede Ma-
terialier til adskillige vigtige Afhandlinger; men

det meste af disse Optegnelser og Udkast lod

han tilsidst brænde, da han så, hvad Enden vil-

de blive. Sidst i Juni Måned begyndte hans

Kræfter og Munterhed efterhånden at aftage til

Slutningen af Juli. Den 17de i denne Måned,

14 Dage for sit Endeligt, havde han gjort sit

Testament, hvorved han skjenkede sine Boger

og Håndskrifter til Latinskolen på Island. Den

20de Juli skrev han således til sin Ven, da-

værende Lektor S ten gr i in Jon s en på Is-

land, om sin Sygdom og sidste Villie: ”Min

Ven! tidligt er dette Brev begyndt, bestemt til

at sendes med Postskibet, dog måskje ikke for

tidligt, til at kunne fuldendes. Sjæls og Legems

Kræfter svinde, især tage de sidste nu rent af,

så jeg hver Dag belaver mig på min Dod; mit

Testament har jeg alt gjort, og deri skjenket

alle mine brugbare Boger og Manuskripter til

den islandske Latinskole; de udgore omtrent

300 Nr., og jeg vilde gjerne, at de måtte sæt-

tes i et Skab for dem selv, og måskje skrives

på Doren: Donum Ther kels en *) til Op-

* ) Terkelsens Boger stå rigtig vol; for dem
selv i et åbent Skub i Skolebogsainlingeii

på Bessosted ; men hidtil har intet or~

!
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muntring for andre, at gore ligeså, ikke mig til Ros.

I den storre Pakke medfølger et Register over

dem, hvorefter Du kan rette Dig, og skul-

de der mangle noget, må Du holde Dig til B.

Thprarenscn *) som har påtaget sig Boger-

nes Emballering og Indskibning.*’

Therkelsen havde bedet Professor, Etats-

råd Tliorlacius at være Executor testamenti,

og tillige besorge hans Begravelse, hvortil der

skulde leveres ham CO Rdlr., men hvad der

blev tilovers herfra, tilligemed Betalingen for

hans Klæder, der skulde sælges, bestemte han

til Indkøb af gode latinske Forfattere til Skolen.**)

Efter den 20de Juli til den 27de formåede han

dentligt Skab med Bor for kunnet blive
^

j|

indrettet formedelst det knappe Bum, l

men man kan vente, at dette Testators
billige (Enske med. Tiden vil blive opfyldt .

*) Han er nu anden Assessor i den konge-
lige Landsoverret på Island.

**) Det der blev tilovers fra Begravelsesom-
kostningerne udgjorde med det, som ind-
kom ved Klædernes Salg, 40 Rdlr . 50 Sk.

tfdige en Skrivelse af 14de Juni 180Cfra
Etatsråd Thorlacius til Lektor Jonsen;
denne bestemte efter hins (Enske Aret
efter den 30te Marts, nogle latinske For-
fattere, som kunde indkobesfor disse Pen-
ge, hvorpå til Stiftet indkom Svar fra
Piréctionen for Universitetet og Skoler-

j

ne af 1Ude Juli 1808; at de forlangte
' Authores skulde anskaffes og i sin Tid til

Skolen indsendes.

i
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kun lidet at sidde op, dog skrev han den 21de
et langt Stykke af Brevet til sin Ven St. Jon-
sen, om Levnetsbeskrivelsen og Guldmedallien,

som han havde bestemt til Trykkeomkostninger-

nes Bestridelse, og endte Brevet, men med øj-

ensynlig svagere Iland, den 25de s. M. *) Fra
den 27de til den 30te kunde han næppe talo,

men han beholdt sin fulde Samling lige til sin

Dod* som indtraf Natten imellem 30te og 31te

s. M.

Hans Begravelse lod Etatsråd Thorlacius
foranstalte på det hæderligste, og hans Lig blev

lulgt til Graven på Trinitatis Kirkegård af Kon-
ferensråd Moldenhawer, alle Seminariets Pro-

fessorer, Etatsråd Thorkelin og en stor Mæng-
de Studenter.

Therkelsen var liden af Vækst, spædlemmet,

og noget ludende; Ansigtet var rundt, Håret

mbrkt, Panden ikke stor, Ojnene gråagtige, sta-

dige og meget skarpe, Ansigtstrækkene alvorlige.

Gangen uanselig og stiv men stille. Hans
Kæmme og Forstand vare udmærkede, og i så-

dan Ligevægt, at man ikke kunde se, hvilken

der havde Fortrinnet; han både lærte hurtigt og

*) *'Min tiltagende Svaghed (skriver han) og
rustende Hænder tillade mig ikke at skri-
ve mere, men der hehoves ej heller flere
Ord heroniy Du ser hvad der er i Pakken ,

og i hvad Hensigt jeg har sendt det . Lev vel

!

endt d. 25r/& Juli 1805. Din elskende Ven
Therkelsen .

B 2
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kunde udenad ej alene Vers og Strofer af Digte

men også ordret lange Stykker afTaler og Histori-

er, især i sit Modersmål og Latin ; næppe kunde der

forekomme ham så indviklet en Periode, at lian

jo, enten straks eller efter kort Betænkning,

udfandt deus Mening og Sammenhæng. Hans

Hukommelse var sådan, at han kunde gøre

Ilede for det meste, han havde liort eller læst

med nogen Opmærksomhed, og for alle Begi-

venheder og Omstændigheder, som lian selv

havde seet eller som angik liam, fra han kom til

Skjælsår, som om det nylig havde tildraget sig;

et Bevis herpå ere de for anførte Eksempler

endog fra hans 4de og 5te År. I de sidste År

havde han fået sådan Færdighed i at læse, at

han på en kort Tid gjennemlob store Boger,

bemærkede deres Værd og erindrede straks de

mærkværdigste Steder. Efterfølgende er den

hoilærde Prof. og Etatsråd Thor la c i uses

Vidnesbyrd om hans Gaver og Lærdom*):

”Alle lians Arbejder paa Seminariet udmærke-

de sig ved Forstandsmodenhed, Grundighed og

Selvtænkning. I de lærde Sprog bragte lian

det i I 5 Aar, der forløbe til hans Sygdoms Ud-

brud, til en i vore Tider usædvanlig Færdighed.

E 11 græsk Bog læste han omtrent med samme

Lethed, som en dansk. Hans latinske Sprog-

*) Sc Kjobenh. lærde Efterretninger for 1805

5. 509 /.
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kundskab var saa bekjendt, at han endog blev

brugt til at oversætte Afhandlinger, der have

gjort Lykke udenfor Fædrenelandet. I Aarct 1804

besvarede han det akademiske Priissporgsmaal

af de latinske Oldsager med saadan en Nøjag-

tighed og Udforlighed, at Guldinedallien blev

ham tilkjendt. Dette Skrift, og adskillige an-

dre af liam som Semiuarii Alumnus udarbejde-

de Afhandlinger, især tvende ora Grækernes

Ostracismus, ere forfattede med saa sund Kritik,

saa megen Sagkundskab og Kildestudium, og i

saa godt et Sprog, at de, om de bleve trykte,

vilde gjore den danske Literatur Ære. Ogsaa

i de tre nyere Sprog, der, for hans Indtrædel-

se i Seminariet, vare ham aldeles ubekjendte,

benyttede han de værdige Mænds Anviisning,

som der foredrage disse, med saa heldig en Iver,

at en Meiners’s, Bartheleiny’s, Fergusons o. desl.

Skrifter selv paa Sygelejet udgjorde hans Tids-

fordriv. De 4 sidste Maaneder tilbragte han paa

Frederikshospital, og i de o af disse havde han

endnu Sjelsstyrke nok til ved Læsning at for-

berede et nyt Arbejde i de græske Oldsager.

Homer, Xenophon, Athenæus o. fl. gjennemlob

han paa Sengen med Pennen i Ilaanden, og naar

han var træt af disse, brugtes nyere Skrifter til

AfvesJing.”

Sit Modersmal talte han meget godt og skrev

gode latinske Vers; til Eksempel vil jeg neden-

I) 3
'
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under anfore et Digt, *) som lian uden nogen

Hjælp af Boger, under sit sidste Leje på Ho-
spitalet, med en Overskrift havde tegnet på et

lost Blad; under de Omstændigheder kan det

vel vel undskyldes, om der skulde findes Fejl

deri. Dette Digt, skrevet d. 20de Maj 1805,

som Afskjedshilsen til hans Ven, Lektor Sten-
grim Jons en, der da lå for Rejsen til Island,

*) Hoc erat infatis

?

— nimium divelleris a me
Heu! subito ! Patriæflos, amor atqUe decus !

Te fateor, nunquam sum non expertus
amicurn ;

Feci multa tvis sedulus auspiciis!

lnconcussa diu inter nos concordia mansit
Qualis in ingenuis debet habere locum,
Non discursus amicitiam contrarius etsi ^
Infregit nostram, sed magis auxit eam. 4

Noster enim sermo nunquam contentio, rixa,
Nec fere verborum ventus inanis erat .

Utilitas horum tota est : clamor ætherd
rumpit;

Certator cogitur raucus abire dtomum.
Longe alia ratione fuit conversio nostra;
Semper ego potui doctior ire domum.
Finis erat nostri discursus omnibus horis

,

Quomodo quisque hominum vera videre queat .

L'Uima commemorem: quam solabare ja-

centem l

Alloquio morbi est pars mihi demta luo!
Omnibus his uno privor spoliorque momento;
Sic uerunt Farcæ tristia fata mihi.

Krgo vade, vale, felix! mea sola voluptas

,

Fruter , amicus
, amor deliciæque meas.

Cognita si datur his in terris ora videre

,

Illo quam multum tempore lætus ero!
*
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viser ikke alene den Lethed, hvormed Ther-
kel sen skrev latinske Vers, men også hvad

Grundvolden var for disse Mænds Venskab.

Hans islandske Digte har jeg ikke kunnet over-

komme. Han var overordentlig hurtig i at for-

fatte og skrive, hvad han påtog sig; hans Stil

var simpel, klar og smidig; dog kunde han og,

når han vilde, skrive indviklet, sogt og glimren-

de. Af Karakter var han stivsindet og noget

hastig, i Svar kort og undertiden bitter, og

dem, der ikke kjendte ham noje, forekom han
uomgængelig *); halvandet af hans sidste Leve-

år var hans Værelse bestandig om Dagen luk-

ket for alle og enhver, endskont han var hjem-
me; i Tusmorket tog han helst mod Besog af

sine Bekjendtere, men kora endnu hellere til

dem, og var da munter og bragte forskjelligt

på Bane at tale om.

Kort forend han forlod Island, begyndte man
at ymte om, at han fandt Behag i Brændevin,

*) I Almindelighed have to Studerende Væ-
relse sammen på Regjensen, hvorved der
ofte stiftes fortroligt Bekjendtskab og Ven-
skab. Men indtil Therkelsen, ligesomflere
Seminarister

, fik Tilladelse til at vræe ene
om sit Værelse, havde han ikke få Stue-
kuminerader9 som alle vilde fra ham; do"
må nuin sige, at Årsagen hertil ikke så
meget lå i nogen Stivsindighed hos ham ,

som i hans rastlbsc Flid, der ikke godt
tålte Afbrydelser uf Snak, Skvalder, Sidi

og Besog.

A 4



24

men i Kobenhavn mærkedes ikke det mindste

dertil : der levede han sparsommelig i Henseen-

de til Fode, Klædning og andre Fornødenheder;

han gik aldrig ud uden Nødvendighed, og skye-

de alle Tid og Penge spildende Forndj eiser.

Hans Iver og Flid ved hans Forretninger og

Studeringer*) var ualmindelig, han sad idelig

over dem til langt ud på Natten, og vågnede tid-

lig om Morgenen til dem igjen; et uimodsige-

ligt Bevis både på hans Flid og på hans Hur-

tighed og Omhyggelighed med lians skriftlige

Arbejde afgive de egenhændige og tildels ori-

ginale Skrifter, han i Kobenhavn opsatte og lod

omhyggeligen indbinde. De udgore de 10 sidste

Bind af de 300 Boger, **) han testamenterede

*) Med sin Tid ved Højskolen var han så

regelbunden, at han ordentlig havde ind-

delt Timerne ,
som han daglig brugte til

at hore og optegne Forelæsningerne, siden

gjennemgÅ dem hjemme og renskrive dem,

gjennemlæse de lidger han idelig låntefru
Bibliotekerne,

og tilsidst til at undervise

andre. Ligeledes foresatte han sig visse

Arbejder i Ferierne; således erfaredejeg,

at han den sidste Vinter skrev i Januar

de Breve, som han agtede i Foråret at

sende til Island .

?*) Disse 10 Bind erc:

1-2. The or etisk Filosofi efter Prof.

lliisbrighs Forelæsninger 1802-3. in-

deholdende Logik ,
Ontologi, far-

farings Sj æ le lær e, Fornuftens
Theolo gie , og Filosofiens Hi-
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til Latinskolen på Bessasted, og som nu der fo-

refindes.

stor ie. 2 Bind i 4, omtrent 90 Arie.
3. Praktisk Filosofi efter Gamborgs,

Treschows og Sanders Forelæsninger

;

deri: Mor alens G rundsæt nin ger

,

Thelematolo gi, Ethik, Natur-
ret, Politik , Pæ dag o gik, de nfi-
losofis ke Mor al. 1 Bind i 4. over
50 Ark

.

4-5. Mat ematisk e Kollegier. 2 Bind
i 4, omtrent 74 Ark.

6. Græske Kollegier efter Etatsråd
B. Thorlaciuses Forelæsninger. 1 Bind
i 4, omtrent 40 Ark.

7-8. Antikvariske Excerpter 2 Bind i 4.

Det forste indeholder: ar ch^oo lo gi-
am de numismatibus et c o die i-

bus in specie græcis et latinis,
archæo logiam artium

.

over 20
Ark.
I det andet Bind indeholdes:
a. b. Th er k els ens Svar på to
Sporgsmål, der bleve ham opgivne ved
hans Optagelse i Seminariet, nemlig:
hvilke er e de fornemste Op mun-
tr in gsgr un de til at vedblive i

fyrig Virksomhed under Be-
sværligheder og Hin dr in ger ?
Quænam sunt pr æcipua præsi-
dia, quibus eum a natura

, tuni
ab arte instructus esse debet
idone ns et doet us veterum
scriptoruminterpres? c. Ejus-
dem comment ationum philolo-
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Han elskede sit Fædreland og viste det sin

Takncmmelighcd ved sit Testament; sine ef-

terlevende Pårorcnde skyldte han ikke meget;

Islands Latinskole og Kobenhavns Universitet,

indså han vel, havde bidraget mest til Opfyl-

delsen af hans Længsel efter Kundskaber og

deraf flydende stbrre Fuldkommenhed; få men

gode Boger, der udgjorde, så at sige, hans hele

Ejendom, delte imellem eller solgte til Fordel

tin e ns pauca quædam c olie c-

t ane a, de licentia p oetica , in-
primis II om e r i. d, Ej u s dem
vomment at i o de religion e gr æ-

c o rum homerica theoretica et

p ractica . e. Ej usd. comm enta

-

ti o de o s tr acis mo Atheniens i u nu

f. Ej usd. notve er i tiede in vari-
as c o m m Hit 071 um s em in a r i i p æ-

dagogici disse rt at i un cu las

,

7
1 at i 7i e , et 2 danice c o n script æ
g. Ej usd. dansk Oversættelse

• af L ti c ian s T yr anno c tono s el-

ler Kongemorderen . li. Ej usd.

fri Oversættelse af Julius Ca-

pitolin u s om M. Aur. Anton i-

nns Philosophus , tilsammen over

40 Ark.
9. Latinske C oliegi a. 1 Bind i 4.

10. C olie gi um efter Pr of. Bug ges
Fo relæs ni n g er over Fysik . 1

Bind i 4. 22 Ark; alle 10 Bind tæt

skrevne. Desuden Prisskriftet, som
hun forfattede 1804 d e p o n t if i c a-

t u s m a x i ni i ap ud Ro m a nos h i-

s tor i a.
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for mange Udarviuger, vilde lidet nytte dem,

men samlede givne til Landets Skole kunde de,

længe efter Giverens Dod, tjene Lærere og Lær-
•

linge til Vejvisning og Oplysning, især i det

Videnskabsfag, han alvorligen havde lagt sig ef-

ter, og hvormed han oprigtigt havde foresat sig,

hvis et længere Liv var bleven ham forundt, at

fremme sine Landsmænds Anseelse og Held så-

vel hjemme som udenlands. Skont opdragen i

trange og besværlige Kår, viste han dog såle-

des en betænksom og menneskekærlig Tænke-

måde imedens han med stadigt Tålmod vente-

de Boden, der, som for sagt, indtraf sidste Ju-

li 1805.

Dette er i Korthed en Mands Levnet, som

man med Rette kan regne blandt Islands ud-

mærkede Mænd; vanskeligt vil der findes Eks-

empel på at nogen Lærdomsdyrker har liavt så

vanskelige Omstændigheder, som han; dog op-

nåede han i kort Tid en sådan videnskabelig

Dannelse, at den erhvervede ham den storste

Ilæder, og opvakte hos de Videnskabselskerc,

der kjendte ham, de hjærteligste Onsker og be-

hageligste Forhåbninger om at han skulde bli-

ve af deres Tal, der måtte leve længe til Gavn,

Glæde og Hæder for Fodelandet, Danmarks Ri-

ge og de nordiske Lande. Man kunde tænke,

at han havde havt en besværlig Ungdom for at

han i en friere Manddomsstilling med Tilfreds-

hed og Kraft kunde virke des mere til aluiin-



deligt Held; — men — i sit 81te År havde

han fuldendt Livets Bane! uden at være bleven

provet af den modnere Manddoms og hojere Al-

derdoms År efterlod han andre et lærerigt Lev-

netsmonster og et godt Minde; hvad der havde

væntet ham, om han havde levet længere, er

skjult for Menneskene; Gud ene kjender, hvad

der er os bedst! med Digterens Ord vil jeg der-

for slutte denne mærkværdige Levnetsbeskri-

velse

:

Forsjonar leid er leynd

Ukams thvi fjotrum had

mannlig ei grfpr greind

guds hulit visdoms rad;

en nær vid astefnt mid,

andstreymis linnir slod,

hun fyrst ser,

at himin8 er

oli skikkun einka gdd. *)

Om Skolevæsenet på Island.

Da Rejkevig er den eneste By på Landet,

med omtrent 30 Huse, foruden en Del Hytter,

og 300 Beboere, og den ovrige Del af Befolk-

*) D. e. Forsynets Vej er skjult, ti lænket

af Legemet begriber den menneskelige
Forstand ej Guds lonlige Visdoms Råd

;

men når ved det tilsigtede Mål Modgangs
Vej ophorer, indser den forst at enhver
Himlens Tilskikkelse er bedst.



ningen boer i enligt og ofte langt fra hverandre

liggende Gårde og Huse, kan her ingen sådan-

ne Almueskoler finde Sted, som i andre tættere

bebyggede Lande. Imidlertid, da, måskje tildels

som Folge af den adspredte Befolkning, Læs-

ning især i de gamle Sagaer og Digte (Iluslestr)

udgor Islændernes fornemste Vinterfornoj else, så

lære alle at læse og mange at skrive.

I forrige Tider gaves der to lærde Skoler på

Island, ved de to Bispesæder i Holum og Skal-

holt; hver var inddelt i to Klasser, som i Ho-

lum kaldtes Bord og Bænk, i Skalholt ovre og

nedre Bænk, fordi Dissiplene her intet Bord hav-

de, men hist kun i overste Klasse, så at de

måtte lægge deres Skriveboger på deres Skod,

når de havde noget at skrive. Læreren for den

ovre Klasse kaldtes Skolemester eller Rektor,

for den anden Lokat. I den senere Tid bleve

disse to Skoler forenede til en, som var iRej-

kevig til 1805, da den blev forlagt til Bessasted,

hvor den endnu er. Undervisningen i Bispesko-

lerne har omtrent været ligesom siden iRejke-

vig, da Skolen her ligeledes tilsidst var delt i

ovre og nedre Bænk; en Tid skal der have væ-

ret tre Lærere og tre Klasser. I disse tre Sko-

ler blev aldrig Latin eller Græsk gjenneingået

af Lærerne for Dissiplene (af Græsk læstes in-

tet andet end det ny Testament); men når disse

havde lært Begyndelsesgrundene af Grammatik-

ken, blev dem daglig foresat et Pensum Latiq
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og Græsk, som de næste Dag måtte gore Rede
for, da Læreren gjorde de fornodne Rettelser.
At Dissiplene på denne Måde kunde lære no-
get, var kun muligt derved, at der hver Vinter
læstes de samme Roger, og der altså altid va-
re ældre Dissiple, der hjalp de yngre og hver-
andre indbyrdes, hvilket så meget lettere kun-
de skje, da de alle havde deres Bolig på Sko-
len. Der gives Islændere, som mene, at denne
Indretning ikke har været uden gavnlig Indfly-

delse på de Unge, da de herved mere nodtes
til egen Virksomlied og Eftertanke end siden.

År 1805, da Skolen, formedelst Skolehusets
Forfald i Rejkevig, blev forflyttet til Kongens
Gård, Bessested, og nuværende Biskop St. Jon-
sen ansat som Lector Theologiæ ved Skolen,
skjete den Forandring heri, at Undervisningen
i de gamle Sprog blev indrettet på samme Må-
de som hos os, og at hver Lærer fik sine vis-

se Fag at undervise begge Klasser i. Havde
Therkelsen levet, var det bestemt, at han
enten samme eller næste År skulde have været
ansat ved Skolen som Lærer i Filologien og
måskje tillige som Rektor.
Den S. 10 omtalte fri Kost (olmusa o: Al-

misse) bestod, medens Skolen var i Rejkevig,

i utilstrækkelige Kostpenge, for hvilke Dissiple-

ne selv måtte forskaffe sig Bespisning i Byen.
Ved Bispcskolerne blev den dem meddelt i Fo-
de, men undertiden yderst knap, så at Konfe-
rentsråd Erichsen klager over, at han var

nær ved at forkomme af Sult den forste Vinter,

han var i Skalholts Skole. På Bessestad besør-
ges Bespisningen af en Oeconomus, da der ikke

bo Bunder nok så nær ved, at Dissiplene selv

kunne sdrge for deres Kost. (Se islensk Sagn-

ablod, adra deild og Ælisogu Jons Eyn'kssonar.)



Dimittenderne fra Ribe-Skole for 1829.

1. Peter Johan Kline ,
Son af afdode

Snedkermester A. Kline i Sønderborg,

paa Als.

2. Je 8 Las 8 en Bjerum ,
Son af Land*

mand /. P. Bjerum i Sonder - Far-

drup, ved Ribe.

3. Soren Christian Kaae

,

Son af Sog-

nepræst P. Kaae i Lintrup.

• • • • * •
. m .

Ordenen, i hvilken de dimitteres, beroer paa

Examens Udfald.
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